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na modalidade Pregão Presencial, pelo sistema de registro de preços, do 
tipo menor preço por item, nos termos da lei 10 .520/02, lei 8 .666/93 e 
do decreto Municipal nº 455/06, no dia 12/02/2016 às 09h00min para 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço reprográ-
fi co e impressão com cessão de equipamentos (copiadora/impressora) 
para atender a demanda das diversas secretarias Municipais . o edital 
completo e maiores informações poderão ser obtidos gratuitamente 
na sede da Prefeitura Municipal de Manga, Praça Presidente Costa e 
silva, 1 .477 - Centro - Manga - MG, CEP 39 .460-000, nos dias úteis 
das 08h00min às 18h00min ou pelo e-mail: cpl .manga@yahoo .com .br . 
Heloisa Rocha Lacerda - Pregoeira Ofi cial.  

 11 cm -25 788954 - 1  
    PREFEITuRA MuNICIPAL DE MANGA/MG - ProCEsso lICI-
TaTÓrIo Nº 0010/2016 - PrEGÃo PrEsENCIal Nº 0003/2016 . o 
MuNICÍPIo dE MaNGa-MG, torna público que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial, pelo sistema de registro de preços, do 
tipo menor preço por item, nos termos da lei 10 .520/02, lei 8 .666/93 e 
do decreto Municipal nº 455/06, no dia 16/02/2016 às 09h00min para 
aquisição de 25 .000m2 de grama esmeralda para o município de Manga/
MG . o edital completo e maiores informações poderão ser obtidos gra-
tuitamente na sede da Prefeitura Municipal de Manga, Praça Presidente 
Costa e silva, 1 .477 - Centro - Manga - MG, CEP 39 .460-000, nos dias 
úteis das 08h00min às 18h00min ou pelo e-mail: cpl .manga@yahoo .
com.br. - Heloisa Rocha Lacerda - Pregoeira Ofi cial.  

 3 cm -25 789013 - 1  

    PREFEITuRA MuNICIPAL DE TAIoBEIRAS-MG - aviso de 
licitação - PrEGÃo PrEsENCIal s .r .P 005/2016 . a PrEFEI-
Tura dE TaIoBEIras - MG, torna-se público: Pregão Presencial 
s .r .P 005/2016, objeto: Contratação de empresa especializada em ser-
viços de transporte com guincho de veículos e maquinas, data da reali-
zação: 18/02/2016, às 09:30h, informações complementares através do 
site: www .taiobeiras .mg .gov .br . link “licitações” . 25/01/2016 - Mar-
leide Barbosa de almeida sena - Pregoeira . 
  
 PrEFEITura MuNICIPal dE TaIoBEIras-MG - aviso de licita-
ção - PrEGÃo PrEsENCIal 004/2016 . a PrEFEITura dE TaIo-
BEIras - MG, torna-se público: Pregão Presencial 004/2016, objeto: 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
licenciamento de uso de software para produção, sistematização e aná-
lise de informações da assistencial social, realização: 17/02/2016, às 
09:30h, informações complementares através do site: www .taiobei-
ras .mg .gov .br . link “licitações” . 25/01/2016 - Marleide Barbosa de 
Almeida Sena - Pregoeiro(a) Ofi cial. 
  
 PrEFEITura MuNICIPal dE TaIoBEIras-MG - aviso de licita-
ção - PrEGÃo PrEsENCIal 003/2016 . a PrEFEITura dE TaIo-
BEIras - MG, torna-se público: Pregão Presencial 003/2016, s .r .P 
- objeto: aquisição com entrega parcelada de gêneros alimentícios, 
realização: 16/02/2016, às 09:30h, informações complementares atra-
vés do site: www .taiobeiras .mg .gov .br . link “licitações” . 25/01/2016 
- Marleide Barbosa de almeida sena - Pregoeiro(a) . 
  
 PrEFEITura MuNICIPal dE TaIoBEIras-MG - aviso de lici-
tação - PrEGÃo PrEsENCIal 002/2016 . a PrEFEITura dE 
TaIoBEIras - MG, torna-se público: Pregão Presencial 002/2016, 
s .r .P - objeto: aquisição com entrega parcelada de produtos alimen-
tícios destinados à merenda escolar, realização:15/02/2016, às 09:30h, 
informações complementares através do site: www .taiobeiras .mg .gov .
br . link “licitações” . 25/01/2016 - Marleide Barbosa de almeida sena 
- Pregoeiro(a) ofi cial.  

 8 cm -25 789007 - 1  

    PREFEITuRA MuNICIPAL DE LEoPoLDINA/MG - Extrato do 
Concurso Público - Edital de Concurso Público Nº 001 de 2016 . a Pre-
feitura Municipal de leopoldina/MG torna público que estarão abertas 
as inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos para preen-
chimento de vagas para o seu quadro de servidores, com base na legis-
lação municipal vigente, notadamente as leis Complementares nos, 
15/2010, 16/2010, 17/2010, 18/2010, 40/2015, 43/2015, 44/2015 e leis 
ordinárias 2 .187/1990, 3 .845/2008, 3 .928/2010, 3 .929/2010, 
4 .207/2014, 4 .209/2014, 4 .221/2015, 4 .302/2015, 4 .222/2015, 
4 .273/2015, 4 .277/2015 e 4 .292/2015, bem como na Portaria nº 02/2016 
de 12 de janeiro de 2016 e na Constituição Federal, que dão respaldo 
legal e normatizam as regras estabelecidas neste Edital . INsCrIçõEs: 
de 14h00min do dia 28 de março de 2016 às 23h59min do dia 05 de 
maio de 2016, no site www .idecan .org .br . será disponibilizado um 
ponto de inscrição para o candidato, no Posto de atendimento Médico, 
localizado a rua Benedito Valadares, n° 52, Praça da Bandeira, leopol-
dina/MG, nos horários de 08h00min às 11h00min e de 13h00min às 
17h00min . Excepcionalmente no primeiro dia a inscrição se iniciará às 
14h00min . ProVas oBJETIVas: as provas escritas objetivas de 
múltipla escolha e discursivas serão realizadas na cidade leopoldina/
MG, com data inicialmente prevista para o dia 12 de junho de 2016 
(domingo), com duração de 4 (quatro) horas para sua realização para o 
cargo de Técnico de Nível superior - advogado e 3 (três) horas para os 
demais cargos, em dois turnos, em horários e locais a serem divulgados 
após a homologação das inscrições . das disposições Preliminares . 
Cargo - Vagas - PcD* - Requisitos Específi cos Mínimos - Taxa - Carga 
Horária - remuneração** . Nível superior na Área de saúde . Enfer-
meiro PsF 3 - Curso de nível superior em Enfermagem e registro no 
respectivo Conselho de Classe r$85,00 40h/s r$ 1 .658,20***; Médico 
PsF*** 4 - Curso de nível superior em medicina e registro no respec-
tivo Conselho de Classe r$85,00 40h/s r$1 .658,20****; Técnico de 
Nível superior - Enfermeiro 2 - Curso de nível superior em Enferma-
gem e registro no respectivo Conselho de Classe r$85,00 30h/s 
r$1 .658,20; Técnico de Nível superior - Fisioterapeuta 3 - Curso de 
nível superior em Fisioterapia e registro no respectivo Conselho de 
Classe r$85,00 30h/s r$1 .658,20; Técnico de Nível superior - Fono-
audiólogo 2 - Curso de nível superior em Fonoaudiologia e registro no 
respectivo Conselho de Classe r$85,00 30h/s r$1 .658,20; Técnico de 
Nível superior - Nutricionista 1 - Curso de nível superior em Nutrição 
e registro no respectivo Conselho de Classe r$85,00 30h/s r$1 .658,20; 
Técnico de Nível superior - Psicólogo 5 1 Curso de nível superior em 
Psicologia e registro no respectivo Conselho de Classe r$85,00 30h/s 
r$1 .658,20; Técnico de Nível superior - Terapeuta ocupacional 1 - 
Curso de nível superior em Terapia ocupacional e registro no respec-
tivo Conselho de Classe r$85,00 30h/s r$1 .658,20; Nível superior na 
Área de Educação . Especialista de Educação Básica (supervisão 

Pedagógica) 3 - licenciatura Plena em Pedagogia com especialização 
em supervisão Pedagógica r$85,00 24h r$1 .728,96; Professor de 
Educação Básica II- Educação Infantil, ensino fundamental até o 5 º 
ano, EJa . 5 1 Curso de nível superior com licenciatura plena na área de 
educação r$85,00 27h/s r$ 1 .051,26; Professor de Educação Básica 
II- atendimento Educacional Especializado 8 1 Curso de nível superior 
com licenciatura plena em Educação Especial ou licenciatura Plena na 
área de educação com especialização em Educação Especial Inclusiva 
r$85,00 27h/s r$ 1 .051,26; Professor de Educação Básica III - artes 1 
- Curso de nível superior com licenciatura plena na área de atuação 
r$85,00 25h/s r$ 12,22h/a; Professor de Educação Básica III - Ciên-
cias 1 - Curso de nível superior com licenciatura plena na área de atua-
ção r$85,00 25h/s r$ 12,22h/a; Professor de Educação Básica III - 
Educação Física 2 - Curso de nível superior com licenciatura plena na 
área de atuação r$85,00 25h/s r$ 12,22h/a; Professor de Educação 
Básica III - Geografi a 1 - Curso de nível superior com licenciatura plena 
na área de atuação r$85,00 25h/s r$ 12,22h/a; Professor de Educação 
Básica III - História 2 - Curso de nível superior com licenciatura plena 
na área de atuação r$85,00 25h/s r$ 12,22h/a; Professor de Educação 
Básica III - Inglês 2 - Curso de nível superior com licenciatura plena na 
área de atuação r$85,00 25h/s r$ 12,22h/a; Professor de Educação 
Básica III - língua Portuguesa 2 - Curso de nível superior com licencia-
tura plena na área de atuação r$85,00 25h/s r$ 12,22h/a; Professor de 
Educação Básica III - Matemática 1 - Curso de nível superior com 
licenciatura plena na área de atuação r$85,00 25h/s r$ 12,22h/a; Nível 
superior nas demais Áreas . Técnico de Nível superior - advogado 1 - 
Curso de nível superior em direito e registro no respectivo Conselho de 
Classe r$85,00 30h/s r$ 1 .658,20; Técnico de Nível superior - assis-
tente social 8 1 Curso de nível superior em serviço social e registro no 
respectivo Conselho de Classe r$85,00 30h/s r$ 1 .658,20; Técnico de 
Nível superior - Bibliotecário 1 - Curso de nível superior em Bibliote-
conomia r$85,00 30h/s r$ 1 .658,20; Técnico de Nível superior - Con-
tador 1 - Curso de nível superior em Ciências Contábeis e registro no 
respectivo Conselho de Classe r$85,00 30h/s r$ 1 .658,20; Nível 
Médio Técnico . Técnico em segurança do Trabalho 1 - Curso Técnico 
de Nível Médio em segurança do Trabalho e registro no MTE r$60,00 
30h/s R$ 1048,02; Nível Médio. Ofi cial de Serviço de Acolhimento Ins-
titucional - Cuidador social 10 1 Ensino Médio completo r$60,00 
40h/s r$ 998,10; Educador em saúde do programa de combate às ende-
mias 1 - Ensino Médio Completo R$60,00 40h/s R$ 880,00; Ofi cial de 
serviços administrativos - auxiliar administrativo 19 1 Ensino Médio 
Completo R$60,00 30h/s R$ 998,10; Ofi cial de Serviços Administrati-
vos - auxiliar de secretaria 1 - Ensino Médio Completo r$60,00 30h/s 
R$ 998,10; Ofi cial de Serviços Administrativos - Fiscal Sanitário 1 - 
Ensino Médio Completo r$60,00 30h/s r$ 998,10; supervisor do Pro-
grama de Combate às Endemias 1 - Ensino Médio Completo r$60,00 
40h/s r$ 880,00; Ensino Fundamental Completo . auxiliar de saúde 
Bucal - saúde da Família e Comunidade 6 1 Ensino Fundamental Com-
pleto, acrescido de curso para qualifi cação de auxiliar de consultório 
dentário, com carga horária mínima de 600 horas e máxima de 800 
horas e registro profi ssional correspondente ou inscrição profi ssional 
provisória no Cro, obtida mediante declaração de cirurgião-dentista 
r$45,00 40h/s r$ 880,00; agente de serviços operacionais - Motorista 
6 1 Ensino Fundamental Completo, acrescido de carteira de habilitação 
profi ssional categoria D R$45,00 40h/s R$ 880,00; Agente de Serviços 
operacionais - operador de Máquinas e Equipamentos 2 - Ensino Fun-
damental Completo, acrescido de habilitação para condução de máqui-
nas pesadas . r$45,00 40h/s r$ 880,00; agente de serviços operacio-
nais - Motociclista 1 - Ensino Fundamental Completo, acrescido de 
habilitação Categoria a r$45,00 40h/s r$ 880,00; Ensino Fundamental 
Incompleto . agente de serviços auxiliares (limpeza predial, entrega 
de documentos e ronda e vigilância das dependências da Prefeitura) 7 1 
Ensino Fundamental Incompleto (1º ao 5º anos iniciais) r$40,00 44h/s 
r$ 880,00; agente de serviços auxiliares (obras públicas e serviços 
urbanos) . 24 2 Ensino Fundamental Incompleto (1º ao 5º anos iniciais) 
r$40,00 44h/s r$ 880,00; Total do Quadro Geral de Vagas 140 11 . *as 
11 (onze) vagas acima evidenciadas não entram no cômputo do total de 
vagas para o Concurso Público, tratando-se de reserva de vagas para 
Pessoas com Defi ciência, nos termos da legislação sobre o tema . 
**Todos os cargos, exceto o Médico PsF que optar por 40h/s, terão 
direito ao auxílio alimentação no valor de r$ 280,00 (duzentos e 
oitenta reais) . *** acrescido de adicional de Extensão de Jornada (1/3) 
r$ 552,73 (quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos) 
e de Gratifi cação por Dedicação ao Programa Saúde da Família R$ 
2 .000,82 (dois mil reais e oitenta e dois centavos) . ****o Médico PsF 
poderá, se aprovado no Concurso Público, no ato de posse, optar por 
40h/s ou 20h/s, sendo acrescido de r$ 1 .658,20 (hum mil seiscentos e 
cinquenta e oito reais e vinte centavos) por Extensão de Jornada de Tra-
balho e Gratifi cação por Dedicação ao Programa Saúde da Família de 
r$ 7 .000,00 (sete mil reais) para opção de 40h/s . o candidato que optar 
por 20h/s será acrescido de 50% (cinquenta por cento) da Gratifi cação 
por dedicação ao Programa saúde da Família sendo o valor de r$ 
3 .500,00 (três mil e quinhentos reais) e ainda auxílio alimentação no 
valor de r$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) . o Edital completo encon-
tra-se publicado no endereço eletrônico www .idecan .org .br e no site e 
quadro de avisos da Prefeitura Municipal de leopoldina/MG . leopol-
dina/MG, 25 de janeiro de 2016 . José roberto de oliveira - Prefeito 
Municipal .  

 29 cm -25 789065 - 1  
    CÂMARA MuNICIPAL DE PAuLISTAS/MG. Termo de Ratifi ca-
ção. Dispensa de Licitação nº 001/2016 - PL 001/2016. Ratifi co o pre-
sente Processo que trata de dispensa de licitação para locação de Imó-
vel, destinado a promover as atividades desta Casa legislativa a favor 
de Nilza Eustáquio de oliveira, CPF: 205 .393 .198-13, no valor glo-
bal de r$ 13 .800,00 (treze mil e oitocentos reais), nos termos do art . 
24, Inciso X, da lei 8 .666/93 . Paulistas, 25 de janeiro de 2016 . lucas 
Carmo dos santos - Presidente da Câmara .  

 2 cm -25 788996 - 1  
    PREFEITuRA MuNICIPAL DE SÃo DoMINGoS Do PRATA/
MG  - Pregão Presencial Nº 009/2016, torna público para conhecimento 
dos interessados que fará realizar licitação no dia 15 dE FEVErEIro 
dE 2016, às 08:00 horas, na modalidade de PrEGÃo PrEsENCIal 
Nº 009/2016 . objeto: CoNTraTaçÃo dE EMPrEsa Para For-
NECIMENTo dE MEdICaMENTos . Mais informações poderão ser 
obtidas na sede da Prefeitura Municipal rua Getúlio Vargas, 224, Cen-
tro, s . d . Prata ou pelo telefone (31) 3856-1385 setor de licitação . são 
domingos do Prata, 25 de janeiro de 2016 . Fernando rolla - Prefeito 
Municipal .  

 2 cm -25 788991 - 1  

    PREFEITuRA MuNICIPAL DE SANTA FÉ DE MINAS/MG  . 
Torna Público, Processo licitatório 003/2016 - Pregão Presencial 
02/2016: objeto: rEGIsTro dE PrEços Para FuTura E EVEN-
Tual CoNTraTaçÃo dE sErVIços FuNErÁrIos . data de Jul-
gamento: dia 05 de Fevereiro de 2016 as 11:00 horas . Edital e informa-
ções: rua rui da silva reis, nº 300, Centro, em santa Fé de Minas/MG, 
ou pelo Telefax (38) 3632-1106 . santa Fé de Minas, 25 de Janeiro de 
2016 . Marinália G . Barbosa - Pregoeira .  

 2 cm -25 789059 - 1  

    PREFEITuRA MuNICIPAL DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS/
MG  . Vem tornar público Pregão 006/2016, aquisição de Material 
Hospitalar Maior desconto na Tabela sIMPro a realizar-se nos dias 
05/02/2016 as 08:00 horas . Informações (33) 3297-1141 .  

 1 cm -25 789055 - 1  

    PREFEITuRA MuNICIPAL DE áGuA CoMPRIDA/MG - Tomada 
de Preços nº 001/2016 . o Presidente da Comissão Permanente de lici-
tações da Prefeitura Municipal de Água Comprida/MG, designado pelo 
decreto Municipal nº 002/2016, torna público que este Município fará 
realizar licitação sob a modalidade ToMada dE PrEços 001/2016 
(Processo 003 .04/2016) pelo menor preço global, objetivando a con-
tratação de empresa de engenharia para substituição do piso da Praça 
Carolina de almeida . data e horário para entrega dos envelopes e rea-
lização da sessão: até as 09:00 horas do dia 12 de fevereiro de 2016 . 
local: sala de reunião da seção de licitações . local para retirada do 
Edital: pessoalmente a partir da data de 25 de Janeiro de 2016 . Informa-
ções: telefone (34) 3324-1228 e-mail: licitacaoac@pmaguacomprida .
mg .gov .br . Água Comprida/MG, 25 de janeiro de 2016 . Bruno ribeiro 
silva - Presidente da CPl .  

 3 cm -25 788992 - 1  
    CÂMARA MuNICIPAL DE PERDIGÃo/MG - Homologação Con-
curso Público Edital nº 01/2015 . o Presidente da Câmara, no uso de 
suas atribuições, Homologa os Resultado fi nal do Concurso Público 
publicado no site: www .seapconcursos .com .br em 22/01/2016, atra-
vés da Portaria nº 001 de 25/01/2016, para que produza os seus efei-
tos legais .”  

 2 cm -25 789080 - 1  

    PREFEITuRA MuNICIPAL DE SANTA FÉ DE MINAS/MG  . 
Torna Público Processo licitatório 002/2016 - Pregão Presencial 
01/2016: objeto: aQuIsIçÃo dE CEsTas BÁsICa . data de Jul-
gamento: dia 05 de Fevereiro de 2016 as 08:00 horas . Edital e infor-
mações: rua rui da silva reis, nº 300, Centro, em santa Fé de Minas/
MG, ou pelo Telefax (38) 3632-1106 . santa Fé de Minas, 25 de Janeiro 
de 2016 . Marinália G . Barbosa - Pregoeira .  

 2 cm -25 789056 - 1  

    PREFEITuRA MuNICIPAL DE BERILo/MG - PP nº 001/2016, 
torna público a quem possa interessar que a abertura do Processo lici-
tatório 001/2016 na Modalidade PP nº 001/2016 . objetivando: registro 
de Preços para futura e eventual prestação de serviços na manutenção 
preventiva e corretiva nos equipamentos dos estabelecimentos de saúde 
do Município de Berilo/MG, conforme Edital . abertura será no dia 
05/02/2016 as 09h00min . Informações e Edital poderá será adquirido 
à rua dr . antônio Carlos, 85, Centro ou pelo e-mail: licitacao@berilo .
mg .gov .br . Júnia Gomes Costa - Pregoeira .  

 2 cm -25 789051 - 1  
    
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SÃo DoMINGoS Do PRATA/
MG - Pregão Presencial nº 008/2016 , torna público para conhecimento 
dos interessados que fará realizar licitação no dia 12 dE FEVErEIro 
dE 2016, às 08:00 horas, na modalidade de PrEGÃo PrEsENCIal 
Nº 008/2016 . objeto: CoNTraTaçÃo dE EMPrEsa Para For-
NECIMENTo dE MaTErIal dE CoNsTruçÃo EM GEral . 
Mais informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Munici-
pal rua Getúlio Vargas, 224, Centro, s . d . Prata ou pelo telefone (31) 
3856-1385 setor de licitação . são domingos do Prata, 25 de janeiro de 
2016 . Fernando rolla - Prefeito Municipal .  

 2 cm -25 788990 - 1   

 Editais de Comarcas
   PodEr JudICIÁrIo JusTIça FEdEral dE PrIMEIro Grau 
sEçÃo JudICIÁrIa dE MINas GEraIs 16a Vara FEdEralE-
dITal dE HasTa PuBlICa .o Excelentíssimo senhor Marcelo dol-
zany da Costa, Juiz Federal da 16a Vara da seção Judiciária de Minas 
Gerais, na forma da lei, torna público aos que o presente edital virem 
ou dele tomarem conhecimento, que será realizada a seguinte praça 
referente à ação de cumprimento de sentença n° 2004 .38 .00 .022835-5 
movida pela CaIXa ECoNoMICa FEdEral em face de sIlVIo 
CEsar CaMPos E ouTros .1 .oBJETo: IMÓVEl situado na rua 
João de sales Pires, n° 50, Bairro Planalto, Belo Horizonte, registrado 
no Cartório do 5o Ofi cio de Registro de Imóveis desta capital sob a 
matrícula n° 30114-livro 2, área de terreno de 360 m2, com 203 m2 
de área construída, edifi cação de uma casa com as seguintes carac-
terísticas: 2 (duas) salas, cozinha, lavabo, quarto de serviço, 1 (um) 
banho social, 4 (quatro) quartos, sendo 1 (uma) suíte, garagem, quintal, 
NT308/ZaP, CaI/P3, em bom estado de uso e conservação, avaliado 
em r$ 700 .000,00 (setecentos mil reais) .o bem se encontra deposi-
tado em mãos de luIZ Carlos CaMPos, rG M-2149893, CPF N° 
316 .694 .331-53, residente e domiciliado na rua João de sales Pires, 
n° 50, Bairro Planalto, Belo Horizonte, o qual foi nomeado depositá-
rio sob as penas da lei .2 .daTas E HorÁrIos: Foram designados 
os dias24dE FEVErEIro dE2016, às09:00 horas, para a realização 
da1*praça, e30dE Março dE2016, também às 09:00 horas, para a 
realização de eventual2apraça .3 .loCal: auditório dos leiloeiros, 
localizado na rua Hélio lazzarotti, n° 523, Bairro alto Caiçara, Belo 
Horizonte/MG .4 .lEIloEIro PÚBlICo oFICIal: Ângela saraiva 
Portes souza, com endereço na avenida augusto de lima n° 1 .376, 
conjunto 1607, Barro Preto, Belo Horizonte/MG, CEP: 30 .190-003, 
telefones: (31) 3207-3900 e (31) 3207-3910, site: www,saraivaleiloes .
com .br, e-mail: contatogsaraivaleiloes .com .br  .6 .PuBlICaçÃo: Nos 
termos do art. 687 do Código de Processo Civil, o edital será afi xado no 
local do costume e publicado, em resumo, com antecedência mínima 

de 5 (cinco) dias, pelo menos uma vez em jornal de ampla circula-
ção local e será divulgado pela imprensa preferencialmente na seção 
ou local reservado à publicidade de negócios imobiliários .5 . adVEr-
TÊNCIas: o produto apurado com a praça do bem penhorado, em 
caso de arrematação, deverá fi car à disposição do juízo da 16a Vara 
Federal, mediante depósito judicial no PaB/Justiça Federal (ag . 0621 - 
CEF) .6 .sEdE do JuÍZo: av . Álvares Cabral, 1 .741, 6o andar, santo 
agostinho, Belo Horizonte/MG, Fax: (31) 3501-1644, Telefone: (31) 
3501-1639, E-mail:16vara .mg@trf1 .jus .br . 

  Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2016 .MarCElo 
dolZaNy da CosTaJuiz Federal  
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   JuÍZo dE dIrEITo da 3’ Vara CÍVEl/ CoNTaGEM Comarca 
de Contagem-MG-edital de Citação-Prazo de 30 (trinta)dias, Geraldo 
rogério de sousa, Juiz de direito da 3ª Vara Civel, na forma da lei, 
etc . . . Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhe-
cimento tiverem, que por este Juízo e respectiva secretaria tramita 
uma ação de execução, processo n° 079 .11 .042 .634-7/11, que BaNCo 
BradEsCo sa promove contra rIBEIro & PorT INdÚsTrIa 
E CoMÉrCIo lTda, CNPJ n 09 .399 .153/0001-28, alEXaNdrE 
MaGNo alMEIda loPEs . CPF n° 481 .300 .366-49 e HEErT 
rIBEIro laGE . CPF 813 .223 .566-53,  . Constando nos autos que 
o executados encontram-se em lugar incerto e não sabido, serve este 
para citá-los, sendo a primeira executada, através ide seu representante 
legal . para efetuarem o pagamento d quantia e r$234 .554 .54(duzentos 
e trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta 
e quatro centavos) . referente ao principal e acessórios, a se crescida 
de honorários de advogado do autor e custas iniciais no prazo de 03 
dias contados da citação, e conformidade com a lei n° 11 .382/06 . 
Honorários advocatícios em 10°/o(dez por cento) do valor do débito, 
sendo que . caso a parte executada efetue o pagamento integral no 
prazo acima, a verba honorária será reduzida leia metade . Expediu-se 
o edital de citação, que ser publicado urna vez na dIÁrIo JudICIal 
ELETRÔNICO e duas vezes em JORNAL LOCAL e afi xado no átrio 
do Fórum à Praça, Tiradentes n° 155 . dado e passado nesta Cidade e 
Comarca de Contagem, aos 16 de outubro de 2014 . Eu . Merci Meire 
oliveira, Escrivã Judicial, digitei o presente e subscrevi . Geraldo rogé-
rio de sousa, Juiz de direito .  
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  REGISTRo DE IMÓVEIS DE BETIM  
  EDITAL PARA REGISTRo DE LoTE-
AMENTo – Vander Zambeli Vale, ofi cial 
do Cartório de registro de Imóveis de 
Betim – MG , na forma da lei . . . Faz saber 
a todos quanto o presente Edital vierem ou 
dele tiverem conhecimento, que a ÁGua 
MarINHa EMPrEENdIMENTos 
IMoBIlIarIos sPE lTda, CNPJ nº 

 10 .349 .312/0001-69,requereu nos termos da lei 6 .766 de 19/12/79, o 
registro do loteamento de uma área de 384 .323,00m2, situada no lugar 
denominado “sÃo JoÃo da ÁGua Boa”,zona urbana desta cidade 
de Betim . o loteamento se denomina “sITIo sÃo JoÃo”,é formado 
por 07 quadras, 15 lotes, e foi aprovado pela prefeitura Municipal de 
Betim através do Processo administrativo nº 11 .333/2011,com anuên-
cia prévia da agência de desenvolvimento da região Metropolitana 
Belo Horizonte no processo nº 014/2014, conforme ofi cio nº 251/2015 
– agência  rMBH .dG de 10/09/2015 .Área dos lotes:162 .608,05m2, 
sistema viário: 48 .973,64m2; areas verdes – Praças: 15 .471,76m2, 
Área Verde e lazer – Parque: 62 .153,17m2, Áreas Institucionais: 
23 .993,20m2; Área de preservação permanente (aPP): 71 .123,18m2 . 
Para fi ns de registro, torno público para conhecimento das partes, o 
depósito, nesta serventia, de toda a documentação exigida, con-
forme protocolo 305.651,cientifi cado que decorridos 15 (quinze) 
dias da 3º (terceira) e última publicação deste Edital, não havendo 
impugnação,será o loteamento registrado como determina a lei . dado 
e passado nesta cidade de Betim aos 21 (vinte e um) de Janeiro de 2016 
(dois mil e dezesseis). O ofi cial, (ass) Vander Zambeli Vale.   
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SECRETARIA DA VARA AGRÁRIA DE MINAS GERAIS. COMARCA 
DE BELO HORIZONTE. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. A 
Juíza de Direito, em substituição legal, na Vara Agrária de Minas Gerais, 
Doutora Maria Luiza de Andrade Rangel, na forma da Lei, etc, Faz sa-
ber a quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
perante este Juízo e Secretaria, processam-se os termos e atos da AÇÃO 
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Nº 6105218-78.2015.8.13.0024 
(Processo Eletrônico), movida por JOVANE DE SOUZA MOREIRA, 
empresário, portador do RG M-574142 e CPF  239.738.506-49, ROZI 
MEIRI GONÇALVES, contadora, portadora do RG MG - 1.270.001 
e CPF 31.7741.136, JOVANE DE SOUZA MOREIRA JUNIOR, bra-
sileiro, técnico agrícola, portador do  CPF nº 012.280.676-00 e RG nº 
M-7.577.304, MATHEUS RICARDO DE SOUZA MOREIRA, técnico 
agrícola, portador do CPF nº 090.920.246-00 e RG nº MG-15890160, VI-
TOR JORGE DOS SANTOS MOREIRA, Engenheiro Agronomo, porta-
dor do CPF nº 078.464.256-76 e RG nº: MG-10.148.606 MAXIMILIANO 
GONÇALVES  DE SOUZA MOREIRA, Técnico agrícola, portador do 
CPF nº 069.566.586-31 e RG nº MG-14.185.934, BÁRBARA MARIA DE 
SOUZA MOREIRA, Estudante, portador do CPF 108.026.536-85 e RG nº 
MG-17.727. 596, todos residentes e domiciliados na Fazenda Ariadnopo-
lis, Campo do Meio-MG, CEP 37.165-000 contra o MOVIMENTO DOS 
TRABALHADORES SEM TERRA-MST, SÍLVIO NETO DE TAL, SE-
BASTIÃO MÉLIA MARQUES, VADILSON DE TAL E MATUSALÉM 
DE TAL, E DE QUAISQUER OUTROS MOVIMENTOS DE LUTA 
PELA TERRA QUE SE ENCONTREM NA ÁREA INVADIDA, INDE-
PENDENTEMENTE DA BANDEIRA QUE ESTEJAM OSTENTANDO, 
E DEMAIS INCERTOS OU DESCONHECIDOS, podendo ser encontra-
dos no imóvel objeto da demanda, área de 26,00 ha (vinte e seis hectares) 
de terra que abrange casas de morada, a qual está delimitada por muros, 
cercas e barrancos, e terreno de quintal e de produção de sobrevivência 

e que está dentr o do que sobrou da área total de 363,00,00 ha (trezentos 
e sessenta e três hectares) de terra, de onde foram extraídos 300,00,00 
ha (trezentos hectares) adjudicados à União, referente ao imóvel Fazenda 
Ariadnópolis, objeto da matrícula nº 02796 do CRI local, situado no Muni-
cípio de Campo do Meio-MG, Comarca de Campos Gerais-MG.. Tendo-se 

destina-se o presente edital à citação e intimação dos requeridos incer-
tos ou desconhecidos, e por medida de economia e celeridade processual, 
dos requeridos nominados acaso não localizados para citação pessoal, 
mormente do próprio Movimento Social de Luta Pela Terra e Reforma 
Agrária, que não tem personalidade jurídica mas agrega pessoas em torno 
de seus ideais, para os termos da presente ação, para ciência da concessão 
da liminar, bem como para, querendo, contestá-la no prazo de 15 (quinze) 

aceitos pelos requeridos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor 

e publicado na forma da Lei. Belo Horizonte, 21 de outubro de 2015. Kar-
men Guedes, Escrivã Judicial. Doutora Maria Luiza de Andrade Rangel, 
Juíza de Direito, em substituição legal, na Vara Agrária de Minas Gerais.


